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„Místní akční plán II rozvoje vzdělávání  

ORP Bystřice nad Pernštejnem“ 

 

Souhrnný zápis z jednání pracovní skupiny 

FINANCOVÁNÍ č. 10 

 
Pracovní skupina: FINANCOVÁNÍ 

Datum jednání: 26.8.2020, ve 14:30 hodin 

Místo jednání: MěÚ Příční 405, Bystřice n. P., zasedací místnost v přízemí 

Přítomni: 

Mgr. Martin Horák (místostarosta) 

Mgr. Vladimír Makovský (ZŠ a MŠ Dolní Rožínka) 

PaedDr. Šárka Kunčíková (Městys Štěpánov nad Svratkou) 

Ing. Blanka Svobodová (Město Bystřice nad Pernštejnem) 

Mgr. Veronika Benová (Mikroregion Bystřicko) 

Ing. Jarmila Zemanová (MAS Zubří země, o.p.s.) 

Ing. Jitka Zelená (manažerka MAP) 

Gabriela Vítková (koordinátor MAP) 

 

Vedoucí PS: 

Ing. Karel Krondráf (PS MG, DDM Bystřice n.P.) 

Mgr. Věra Slámová (PS RP, ZŠ Nádražní 615 Bystřice n.P.) 

Mgr. Jaroslava Cahová (PS POL., ZŠ a MŠ Vír) 

Omluveni: Mgr. Kateřina Fučíková (vedoucí PS ČG) 

Zapsal: Mgr. Vladimír Makovský, vedoucí PS financování; Ing. Zelená, RT MAP II 

Datum a místo následné schůzky: 

Středa: 14. 10. 2020 ve 14.30 hodin v Kulturním domě Bystřice nad Pernštejnem 
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Program: 

1. Úvod – aktuální přehled informací z MAP II 

2. Ekonomický rozbor – předložené návrhy, Akční plán 

3. Aktivity pro jednotlivé pracovní skupiny, návrhy vedoucích 

4. Analýza území pro finální dokument MAP II 

5. Rozbor Strategických rámců škol, aktualizace 

6. Diskuze, závěr 

ad 1. Úvod – aktuální přehled informací z MAP II 

Přivítáním a poděkováním za odvedenou práci místostarostou Mgr. Martinem Horákem začala 

PS Financování a členy vedoucích PS.  

Ing. Zelená informovala o aktivitách KA4 implementace, které proběhly během 1. pololetí roku 

2020, a o aktivitách, které se připravují. 

Dále zhodnotila soutěž E.ON o nejzajímavější návrh dvou trafostanic: 

Rozpočet schválený radou města – 70 000 Kč: 

 malířka 40 000 Kč 

 barvy + lešení 30 000 Kč 

Skutečné náklady – 69 850 Kč: 

 faktura malířka 39 440 Kč 

 barvy 3 910 Kč 

 lešení 26 500 Kč 

ad 2. Ekonomické informace 

14. 10. 2020 se uskuteční 2. Prezentace nakladatelství, Konference ředitelů a setkání PS. Podrobnosti 

o nákladech a programu budou upřesněny. 

Schválené příspěvky: 

 na úplnou školu 4 000 Kč 

 na malotřídní školu 2 000 Kč 

 na úplnou školu + školku 5 000 Kč 

 na malotřídní školu + školku 3 000 Kč 

 jen MŠ 2 000 Kč 

 Bystřické MŠ 6 000 Kč 

 DDM 2 000 Kč 

 ZUŠ 2 000 Kč 

 ZŠ Speciální 2 000 Kč 
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Vystavovatelé:  

 Albatros /Edika 

 Fox Games 

 Mindok 

 Oldipo 

 Stieffel Eurocart 

 Seva 

 Klett 

 Infra 

 Fraus 

 Amosek 

 Knihkupectví Měšťanka 

Každé škole bude uhrazen Program primární prevence pro žáky 6. tříd – odsouhlaseno do 2 000 Kč 

na třídu. 

ad 3. Aktivity pro jednotlivé PS 

Konzultantka PhDr. Mgr. et Mgr. Dana Dlouhá představila projekt Technologická agentury 

České republiky; ÉTA; TL02000064BeIN = Bariéry v inkluzi a jejich překonávání – implementace 

v prostředí českých základních škol (BeIN). 

Doba trvání: Leden 2019 – Prosinec 2021 

Řešitel na MU: Technologická agentura České republiky; ÉTA; TL02000064 

Pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, PdF MU 

Výzkumný tým: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.; PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.; Mgr. 

Martin Vrubel, Ph.D.; Mgr. Katarína Slezáková 

Popis projektu 

Hlavním cílem projektu je sběr informací a zkušeností týkajících se bariér v inkluzi a jejich 

překonávání, ověřování těchto informací spolu se základními školami, které mají dlouhodobou 

pozitivní zkušenost s inkluzí, a zpřístupňování těchto informací a zkušeností školám, které se 

nacházejí na začátku procesu inkluze. Projekt chce podporovat šíření dobré praxe a spolupráce nejen 

mezi školami, ale i mezi jednotlivými aktéry a aktérkami inkluze v rámci daných škol. 

Hledaná data se týkají toho, jak inkluzivní školy nakládají s diverzitou a jak překonávají 

bariéry, které inkluzi kladou systémové nedostatky školství, porozumění aktérů a tradiční přístupy ke 

vzdělávání. Projekt bude vycházet ze zkušeností škol úspěšných v inkluzi. Společně s těmito školami 

budou identifikovány bariéry inkluze a hledána jejich různá řešení. 
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Na základě toho bude v rámci projektu vytvořen Sumář bariér v inkluzi a jejich řešení. Dále 

vznikne e-learningový kurz s interaktivní osnovou poskytující učitelkám, učitelům a dalším 

zainteresovaným osobám metodickou podporu ve školní inkluzi. V neposlední řadě je cílem projektu 

vytvoření platformy setkávání, jež se mohou odehrávat v různých formátech, které se budou 

v průběhu projektu navrhovat a vytvářet (na základě spolupráce se školami) a metodiky platforem 

setkávání, do které se promítnou zkušenosti a příklady dobré praxe všech aktérů a aktérek projektu. 

ad. 4 Analýza území pro finální dokument MAP II 

Realizační tým bude vycházet z dat, která byla na školách zjišťována v období 2018-2020. 

Zvlášť budou osloveny MŠ (prvotní konzultace proběhly s V. Moncmanovou – MŠ Bystřice n. P.) a 

samostatně ZŠ. Momentálně čekáme na konzultaci s ASZ, která proběhne začátkem září 2020. 

ad. 5 Diskuze, závěr 

 Zhodnocení aktivit projektu každého člena PS – projekt MAP II je ve školách většinou kladně 

přijat, učitelé oceňují možnosti vzdělávání i aktivity pro žáky. 

 Distanční vzdělávání – vyčkáme na zájem nebo nezájem ředitelů (školy jsou ve většině 

případů připraveny poskytovat distanční výuku). 

 Proinkluzivní opatření – děti a žáci s odlišným mateřským jazykem v území, diskuze 

 Informace z ČŠI a Provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 – ředitelé 

jsou informováni. 

 

 

 

 

Zapsal Mgr. Vladimír Makovský 


